Formandsberetning 2017
Støtteforeningen for Stauning skole og Børnehave

2016 har været endnu et godt år for Stauning skole og for Støtteforeningen.
Skolen er i dag oppe på 156 elever, hvoraf 85 kommer fra Skjern og omegn.
Næste år mister vi dog 2 klasser med i alt 35 elever. Skolen forventer og håber
på den kommende 0. klasse bliver på mindst 16 elever, hvoraf 10 af eleverne
kommer fra Stauning og Dejbjerg. I september 2016 fik vi også åbnet en
vuggestue i Stauning. Der har været god søgning hertil. De startede i
september med 5 børn og er nu allerede oppe på 16 børn.
Stauning børnehave, SFO og Vuggestue hedder nu Stauning Børnehus. Det er
baggrunden for, at vi foreslår ændringer i Støtteforeningens navn, så vi
fremover hedder ”Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus”.
Støtteforeningens vigtigste opgave er fortsat at profilere både Stauning skole
og Stauning Børnehus, som attraktive og tilgængelige alternativer til de øvrige
skoler og daginstitutioner i denne del af kommunen. Det arbejde, vi udfører,
er vigtig for, at der fortsat er en skole og daginstitutioner i Stauning.
Vi har i den forbindelse startet en styregruppe, som skal arbejde med
fremtidige profilering af ikke kun skolen, men også Børnehuset.
En af Støtteforeningens vigtigste bidrag til skolens succes er driften af
minibussen, som hver dag kører de mindste børn med bopæl udenfor
skoledistriktet til og fra skolen. Ved medlemskontingentet og forskellige
arrangementer - avisindsamlingerne, bankospil, cykelsponsorløb, uddeling af
telefonbøger i Stauning og Dejbjerg samt udlejning af vores busser - tjener vi
penge til at købe benzin, betale forsikring mv. Til at sidde bag rattet i
minibussen har vi et stabilt og meget værdsat hold af frivillige chauffører.
Desværre har vi i 2. halvår af 2016 været nødsaget til at reducere
minibuskørslen, så der i dag alene kører en bus, dog med flere daglige
afgange. Der skal mange chauffører til at drive to busser, og vi måtte indse, at
det ikke var muligt at finde tilstrækkelig med nye, da nogle af de hidtidige
chauffører stoppede.

Måske er en minibus ikke nok til at opfylde behovet for transport. Vi er
opmærksomme på problemet, arbejder med det og modtager meget gerne
forslag og gode ideer i den forbindelse, herunder fra folk som kunne være
interesseret i at indgå i chauffør-teamet.
Udover drift af busserne og de forskellige indtægtsgivende arrangementer har
vi i bestyrelsen i 2016 brugt tid på at lave vort Nyhedsbrev, som udkommer ca.
hver 2. måned. Vi forsøger også løbende at ligge nyheder og informationer på
Facebook og på vores fane på hjemmesiden www.stauning-dejbjerg.dk.
Bestyrelsen har i 2016 udover undertegnede bestået af Pernille Wejrup,
Kirsten Møller, Ole Lauridsen, Laila Dyrholm, Lisbeth Christensen og i en del af
året Rene Wittrup, som er indtrådt som suppleant. Jeg vil takke jer alle for det
store stykke arbejde, I har udført. Der har altid været godt humør til
bestyrelsesmøderne, og vi har haft et godt teamwork året igennem. Laila
Dyrholm er den eneste i bestyrelsen, som ikke er på valg i år. Vi skal derfor i
aften vælge 6 bestyrelsesmedlemmer.
Til sidst vil jeg sige stort tak til alle dem, der er med til at gøre en indsats for,
at det her projekt kan fortsætte med at lykkes.
Tak til alle vores lokale forretninger og virksomheder, som bidrager med
gaver, præmier og sponsorater.
Tak til vores chauffører, avisindsamlere, kagebagere og hjælpere.
Stor tak til alle foreningens mange medlemmer – uden jer, ingen forening.

Onsdag den 1. februar 2017
Ditte Skovby
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